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OD AUTORA

„VADEMAECUM ASTROLOGA” – jako podręcznik dodany do programu
astrologicznego dla obliczenia horoskopu natalnego – przeznaczony jest dla
wszystkich miłośników astrologii, którzy pragną samodzielnie zinterpreto-
wać własny i nie tylko – horoskop. Nie jest to pierwsza publikacja tego typu,
gdyż pełny zakres wiadomości z różnych dziedzin astrologii zawarty jest w kil-
kutomowym zbiorze pod wspólnym tytułem „ASTROLOGIA” – wydanym
przez STUDIO ASTROPSYCHOLOGII w Białymstoku. Niniejsze vademe-
cum jest z jednej strony skrótem, a z drugiej ciekawym uzupełnieniem głów-
nie 1. tomu obejmującego interpretację horoskopu natalnego i niezbędne
do tego dane.

Astrologia jest obszerną i fascynującą dziedziną wiedzy, znaną od wieków.
Próbuje uświadomić nam, że wszystkie elementy składające się na otaczający
nas wszechświat (Kosmos) tworzą jeden wspólny „organizm” i wzajemnie na
siebie oddziałują. Ziemia jest jednym z elementów Kosmosu, zatem i czło-
wiek zasiedlający ją podlega wszelkim prawom natury – tak ziemskim, jak
i kosmicznym.

Astrologia, jak wiele nauk, uległa z czasem dalszemu podziałowi, stąd mo-
żemy spotkać się z takimi jej odłamami, jak:
– astrologia natalna/urodzeniowa skupiająca swą uwagę na człowieku,
– astrologia mundialna – zajmująca się sprawami państw, nacji i katastrofami

żywiołowymi,
– astrologia horarna/godzinowa – odpowiadająca na konkretne pytania,
– astrologia medyczna,
– astrometeorologia – mówiąca o wpływach planet na naszą pogodę czy też

bardziej współczesne dziedziny, jak astrologia harmonicza pozwalająca głę-
biej wniknąć w charakter człowieka, czy modna – astrologia humanistycz-
na, która tak naprawdę jest pewnym pogłębionym wycinkiem astrologii
natalnej zajmująca się (podobnie jak harmoniczna) głębszymi cechami
osobowości człowieka, jego psychologią.
Jednak zadaniem astrologii jest nie tylko określenie cech osobowości, za-

kresu możliwości działania danej osoby. Astrologia poprzez swą zdolność



prognostyczną dzięki tranzytom, możliwości sporządzenia solariusza czy lu-
nariusza pozwala określić pozytywne i negatywne, czy też bardziej lub mniej
sprzyjające okresy w życiu dla realizacji pewnych planów, dla rozwoju naszych
życiowych potencjałów. Jednak prognozowanie nie jest tematem niniejszej
pracy. Tej dziedzinie poświęcone są odpowiednie tomy „ASTROLOLOGII”,
jak TRANZYTY, SOLARIUSZ–LUNARIUSZ, PROGRESJE–DYREKCJE.

Spośród w/w działów astrologii – jej część poświecona astrologii natalnej
zyskała sobie największe znaczenie i popularność, stąd Wydawca zdecydował
o przekazaniu do rąk czytelników krążka CD z programem i uzupełniające
go „VADEMECUM ASTROLOGA”.

Życzę owocnej lektury.
Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz



...Te same gwiazdy, które kręciły się
wkoło nad niwami Chaldei, krążyły nad
egipskimi piramidami i świeciły nad
dżunglami Indyj, migocą i teraz nad da-
chami wielkich miast. I dziś są objawie-
niem dla tych, co mają oko bystre i duszę
otwartą, bo prastara wiedza astrologii
promienieje jak gwiazdy same. Ni tysiąc-
lecia, ni klątwy, prześladowania i szyder-
stwa nie zwyciężyły jej.

dr Pundit B. A. Agnihotri – Indie

z Polskiego Kalendarza Astrologicznego 1934 roku
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HOROSKOP
URODZENIOWY
RADIX

Horoskop urodzeniowy = natalny = radix jest schematycznie przedsta-
wionym diagramem (obrazem) nieba w momencie urodzenia się człowieka,
utrwalającym położenie Słońca, Księżyca i wszystkich planet Układu Słonecz-
nego. Jest jedynym dla określonej daty, godziny i miejsca urodzenia.

Kluczem do interpretacji horoskopu jest cały system symboli, znaków pla-
net oraz ich wzajemnych relacji stosowanych w astrologii.

Wszyscy doskonale wiemy, że w skład Układu Słonecznego wchodzi Słońce
jako ciało niebieskie (gwiazda) położone centralnie oraz krążące wokół niego
planety: Merkury, Wenus, Ziemia ze swym satelitą Księżycem, Mars, Jowisz,
Saturn, Uran, Neptun i Pluton. Jednak dla obserwatora stojącego na Ziemi
i spoglądającego w niebo sprawa nie jest tak oczywista. Przeciwnie – nam się
wydaje, że to wszystkie ciała niebieskie układu łącznie ze Słońcem – krążą
wokół Ziemi. Zatem większość astrologów skłania się ku uznaniu za centralny
punkt horoskopu – Ziemię, a ściśle – miejsce urodzenia danego człowieka,
przyjmując jako podstawowy – układ geocentryczny. W związku z tym tor, po
którym Słońce „pozornie” okrąża Ziemię nazywamy ekliptyką, która w sto-
sunku do równika niebieskiego pochylona jest po kątem ok. 23°30´.

Obwód ekliptyki wynosi 360° i został umownie podzielony na 12 równych
części – po 30° – zwanych ogólnie ZODIAKIEM (= Zwierzyńcem Niebieskim).
Każdy z tych sektorów otrzymał nazwę od gwiazdozbioru – naprzeciw którego
początkowo leżał i został wydzielony jako odrębny ZNAK ZODIAKU.

Naturalny porządek znaków zaczyna się od 0 stopnia BARANA (czyli
punktu równonocy wiosennej, w którym ekliptyka przecina się z równikiem
niebieskim, w punkcie tym „pozornie” Słońce wschodzi 21 marca), a następ-
nie kolejno mamy: znak BYKA, BLIŹNIĄT, RAKA, LWA, PANNY, WAGI,
SKORPIONA, STRZELCA, KOZIOROŻCA, WODNIKA i RYB.

Słońce przemierza wszystkie znaki w przeciągu roku kalendarzowego i w każ-
dym pozostaje około jednego miesiąca. Oznacza to, że jego pozycja w okre-
ślonym miesiącu i dniu urodzenia mówi nam, pod jakim znakiem Zodiaku
przyszliśmy na świat.

ZODIAK jest w horoskopie stałym i niezmiennym punktem odniesienia.
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Schemat horoskopu zwykle rysujemy w postaci dwu koncentrycznie poło-
żonych okręgów, z których mały – wewnętrzny – oznacza Ziemię, zaś duży,
zewnętrzny jest rzutem ekliptyki, którą dzielimy na 12 równych części i ozna-
czamy odpowiednimi znakami Zodiaku. Na tak przedstawiony schemat na-
kładamy dwie główne osie, z których pozioma to rzut linii horyzontu, zaś
pionowa (prostopadła do poprzedniej) to rzut miejscowego południka.

Oś pozioma – poprowadzona przez środek obu okręgów nosi nazwę osi
ASCENDENT–DESCENDENT. Lewy jej koniec tzw. wschodni (ascendent)
wyznacza punkt 0° Barana, zaś koniec przeciwny – zachodni (descendent)
wyznacza 0° Wagi. Oś ta dzieli cały schemat na połowę górną tzw. hemisferę
południową, leżącą nad horyzontem i połowę dolną = hemisferę północną
leżącą pod horyzontem.

W hemisferze północnej leżą znaki: Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa
i Panny, zaś w hemisferze południowej znajduje się znak: Wagi, Skorpiona,
Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb. Kierunek liczenia – przeciwnie do
kierunku ruchu wskazówek zegara.

Oś pionowa – poprowadzona do poprzedniej prostopadle, przechodząca
również przez środek schematu łączy 0° Koziorożca (u góry) z 0° Raka (u dołu)
i jest rzutem miejsca przecięcia się miejscowego południka z rzutem ekliptyki.
Punkt górny to MEDIUM COELI = MC = PUNKT POŁUDNIOWY = ZE-
NIT, zaś punkt dolny to – IMUM COELI = IC = PUNKT PÓŁNOCNY =
NADIR. Oś ta z kolei dzieli schemat horoskopu na połowę WSCHODNIĄ –
lewą i połowę ZACHODNIĄ – prawą. Połowa wschodnia – licząc od MC do IC,
obejmuje znak: Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana, Byka i Bliźniąt, zaś połowa
zachodnia – licząc od IC do MC, obejmuje znak Raka, Lwa, Panny, Wagi,
Skorpiona, Strzelca.

Obie osie dzielą cały schemat horoskopu na 4 ćwiartki tzw. KWADRANTY:
I KWADRANT od ascendentu do IC; II KWADRANT od IC do descenden-

tu; III KWADRANT od descendentu do MC i IV KWADRANT od MC do
ascendentu. Jak widać, znowu liczymy kwadranty przeciwnie do kierunku
ruchu wskazówek zegara.

Uwaga! przebiegi znaków, planet, tranzytów, dyrekcji itp. zawsze liczymy
przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Każdy ze znaków określa pewne charakterystyczne cechy osobowości
człowieka i możliwości jego rozwoju.

Oprócz podziału horoskopu na znaki Zodiaku, diagram dzielimy dwuna-
stoma liniami (jak szprychami w kole) na 12 części zwanych domami. Pod-
czas, gdy Zodiak prezentuje roczny ruch Ziemi wokół Słońca, to podział na
domy jest wynikiem dobowego ruchu Ziemi wokół własnej osi.

Przy naturalnym porządku znaków domy pokrywają się ze znakami Zodia-
ku, czyli: pierwszy dom odpowiada znakowi Barana; drugi dom – znakowi
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Byka; trzeci dom – znakowi Bliźniąt... dwunasty dom – znakowi Ryb. Każdy
z domów symbolizuje odpowiednią dziedzinę życia człowieka.

W tak przygotowany schemat wpisujemy pozycje planet odpowiadające
dacie i godzinie urodzenia danej osoby.

Mając do dyspozycji krążek z gotowym obliczeniowym programem astro-
logicznym odpada nam cała procedura obliczania odręcznego horoskopu, co
jest nie tylko żmudne, ale i czasochłonne, a sposób został opisany w I tomie
„Astrologia – Interpretacja horoskopu”*.

Każdej planecie przypisano odpowiedni znak Zodiaku, którego jest władcą.
Należy zaznaczyć, że w astrologii pojęciem „planeta” objęto również Słońce
i Księżyc zwane także ŚWIATŁAMI. Przypisanie odpowiedniej planety do
danego znaku mówi nam, że wpływy znaku i planety są do siebie podobne –
są harmonijne.

Powyższy schemat przedstawia naturalny układ znaków Zodiaku w diagra-
mie horoskopu. Przy początku każdego zaznaczony jest jego symbol, a w każ-

* „Astrologia – Interpretacja horoskopu” K. Konaszewskiej-Rymarkiewicz jest I tomem
cyklu „Astrologia”, wydanego przez Studio Astropsychologii w Białymstoku.
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dy znak wpisana jest – wraz ze swym symbolem – planeta, która nim włada.
Pewne planety władają dwoma znakami, a z kolei niektóre znaki mają oprócz
władcy głównego dodatkową planetę, która jest „współwładcą” (podana w na-
wiasie). Współwładcami stały się planety, które uprzednio były władcami tych
znaków, ale po odkryciu Urana (1781 r.), Neptuna (1846) i Plutona (1930)
zeszły na drugi plan, zaś nowoodkryte planety stały się władcami.

Schemat horoskopu wykreślamy w kształcie koła, którego obwód wynosi
360°, zatem początek każdego znaku pada na odpowiedni stopień:

– Baran, który rozpoczyna zodiakalne koło – ma swój początek w 0°,
– Byk – w 30°,
– Bliźnięta – w 60°,
– Rak – w 90°,
– Lew – w 120°,
– Panna – w 150°,
– Waga – w 180°,
– Skorpion – w 210°,
– Strzelec – w 240°,
– Koziorożec – w 270°,
– Wodnik – w 300°,
– Ryby – w 330°.

Pewne znaki wykazują podobieństwo charakterystycznych cech osobowości
oraz pewien wspólny sposób ich manifestowania się. W związku z tym po-
dzielono je na grupy według tzw. żywiołów i jakości.

ŻYWIOŁY (ELEMENTY)
Żywioły obejmują 4 grupy znaków – po trzy w każdej grupie, oddalone od

siebie wzajemnie o 120°, czyli każdy znak z sąsiednim tworzy tzw. trygon.
Żywioły różnią się między sobą przede wszystkim temperamentem.

ŻYWIOŁ OGNIA – obejmuje trzy znaki „ogniste”, tj. BARANA, LWA
i STRZELCA, jest „ciepły” i „suchy”, reprezentuje temperament cholerycz-
ny. Znaki te charakteryzuje żywiołowość, ruchliwość, szybki sposób działania,
entuzjazm, posiadają cechy przywódcze, są romantyczne. Brak żywiołu ognia
w horoskopie może wskazywać, że danemu człowiekowi będzie brak niezależ-
ności i osobistego wigoru.

ŻYWIOŁ POWIETRZA – zawiera trzy znaki „powietrzne”, czyli BLIŹ-
NIĘTA, WAGĘ, WODNIKA, jest „ciepły” i „wilgotny”, reprezentuje tempe-
rament sangwiniczny. Ludzie spod tych znaków są zdolni do abstrakcyjnego



15

myślenia, charakteryzują się intelektualizmem, logicznością, obiektywnością,
idealizmem, ale i niezależnością i często brakiem praktycznego podejścia do
życia. Brak tego żywiołu w horoskopie może oznaczać niezdolność jasnego,
klarownego myślenia. Jeśli zaznacza się obecność żywiołu wodnego, ludzie ci
często przyjmują punkt widzenia innych, nie są zdolni do formowania wła-
snych opinii. Do tego zaznaczają się trudności w nawiązywaniu kontaktu –
zwłaszcza werbalnego – z innymi.

ŻYWIOŁ ZIEMI – obejmuje trzy znaki „ziemskie” – BYKA, PANNĘ i KO-
ZIOROŻCA, jest „zimny” i „suchy”, reprezentuje temperament melancho-
liczny. Są to znaki niesłychanie praktyczne. Lubią wszystko, co „ziemskie”
i często umieją korzystać z przyjemności życia, nawet przy zbyt materiali-
stycznym podejściu. Są także konserwatywne, uparte, zmysłowe. Brak żywio-
łu ziemskiego czyni ludzi niepraktycznymi i mało realistycznie spoglądającymi
na sprawy życiowe.

ŻYWIOŁ WODY – to trzy znaki „wodne” – RAK, SKORPION i RYBY, jest
„zimny” i „wilgotny”, reprezentuje temperament flegmatyczny.

Są to znaki kierujące się głównie emocjami, wrażliwe, intuicyjne, często
podatne na wpływy otoczenia, skryte, ale także zdolne poświęcać się dla in-
nych (najczęściej Rak i Ryby). Brak tego żywiołu niesie kłopoty w kontaktach
z innymi ludźmi, działanie jest zwykle pozbawione uczuć, zaniedbuje się wła-
sne potrzeby, chyba, że dadzą one o sobie znać, ale i wtedy nie zawsze będzie
człowiek świadomy, czego naprawdę chce.

Wszystkie w/w cechy żywiołów będą się w odpowiedni sposób manifesto-
wać, a to jest z kolei podstawą drugiego podziału znaków według tzw. jakości.

JAKOŚCI
Rozróżniamy tu 3 grupy znaków, po cztery w każdej grupie, stąd sąsiadu-

jące ze sobą znaki oddalone są o 90°, czyli tworzą tzw. kwadraturę. Z kolei
znaki jednej grupy tworzą tzw. „wielki kwadrat”, zatem mamy: kwadrat kar-
dynalny, stały i zmienny.

KWADRAT KARDYNALNY – składa się z 4 znaków kardynalnych: BA-
RANA, RAKA, WAGI i KOZIOROŻCA, z których każdy kolejno reprezentuje
odrębny żywioł: ognisty, wodny, powietrzny i ziemski. Charakteryzuje je en-
tuzjazm, aktywność, ambicja, inicjatywa, spontaniczność, ale także zbytni
pośpiech, niekiedy brak rozwagi, jak i chęć dominowania nad innymi. Pragną
we wszystkim być pierwsze, stąd często trudno jest z nimi współpracować,
może z wyjątkiem Wagi, która jest znakiem partnerstwa. Negatywną stroną
tych znaków może być sytuacja, że często coś zaczynają, ale nie kończą.
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Znaki kardynalne są pierwszymi znakami każdego sezonu: Baran – wio-
sny, Rak – lata, Waga – jesieni, Koziorożec – zimy. Także wskazują na strony
świata: Baran jest znakiem wschodnim; Rak – północnym; Waga – zachod-
nim; Koziorożec – południowym.

Przy braku planet w znakach kardynalnych często zaznaczają się trudności
w wykończeniu podjętej pracy, kłopoty przy współpracy z innymi, którzy mogą
opóźniać zakończenie zadania.

KWADRAT STAŁY – obejmuje znaki stałe, jak: BYK (ziemski), LEW (ogni-
sty), SKORPION (wodny) i WODNIK (powietrzny). Posiadają zdolność kon-
centracji, zdecydowanie, stałość, przezorność, niechęć do zmian, chęć
zachowania tego, co się już posiada, gromadzenia dóbr. Są dociekliwe, o do-
skonałej pamięci. Działają wolniej, ale skuteczniej. Mogą być także egoistycz-
ne, zbyt uparte, dbające o własne interesy.

Znaki stałe wyznaczają środkowy miesiąc każdego sezonu (każdej pory roku).
Osoby, u których brak jest podkreślenia znaków stałych zawsze próbują

przystosować się do kryzysowej sytuacji lub poszukują oparcia u innych.

KWADRAT ZMIENNY – obejmuje znaki zmienne: BLIŹNIĘTA (powietrz-
ny), PANNA (ziemski), STRZELEC (ognisty) i RYBY (wodny). Znaki te cha-
rakteryzuje zmienność, wrażliwość, łatwość przystosowania się do różnych
warunków, wszechstronność, intuicja, zdolność współczucia innym i chęć nie-
sienia im bezinteresownej pomocy. Mogą być także zwodnicze, sprytne, pod-
stępne, niestałe, kapryśne. Jeśli stają przed problemem, zwykle poszukują
drogi, która pozwoli im obejść trudną sytuację. Atrybutem znaków zmien-
nych nie jest słabość, ale zdolność pójścia tam, gdzie „zawieje wiatr”. One
zwykle oczekują wsparcia od otoczenia. Wszystkie znaki zmienne z wyjątkiem
Panny są dwucielesne (oznacza to, że mają dwie odrębne strony (oblicza),
które wskazują na zdolność znaków zmiennych do pokazywania więcej niż
jednej strony swego charakteru. Osoby z brakami w tych znakach mają trud-
ności w adaptacji do otoczenia czy też nie są zdolne do podjęcia samodziel-
nego działania. Znaki zmienne są związane z ostatnim miesiącem każdego
sezonu i z tymi procesami w przyrodzie, które kończąc jedne przemiany, przy-
gotowują całą naturę do nowych zadań.

Znaki związane z żywiołami i jakościami możemy zestawić w niżej podanej
tabeli:
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ŻYWIOŁY

ZNAKI ogniste wodne powietrzne ziemskie

kardynalne BARAN RAK WAGA KOZIOROŻEC

stałe LEW SKORPION WODNIK BYK

zmienne STRZELEC RYBY BLIŹNIĘTA PANNA

Oprócz wymienionych podziałów znaki Zodiaku dzielimy pod względem
ich funkcji i emitowanej energii na: pozytywne i negatywne, określane astro-
logicznie jako: aktywne = męskie i pasywne = żeńskie.

Wszystkie znaki ogniste i powietrzne są pozytywne – aktywne – męskie,
natomiast ziemskie i wodne są negatywne – pasywne – żeńskie.

Starożytni astrolodzy stosowali ponadto wiele innych, oryginalnych działów:
– znaki zrównania dnia z nocą: Baran, Waga;
– znaki północne = panujące = rządzące: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew,

Panna;
– znaki południowe = podległe = zależne: Waga, Skorpion, Strzelec, Kozio-

rożec, Wodnik, Ryby;
– znaki „długiego” wschodzenia: Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec;
– znaki „krótkiego” wschodzenia: Baran, Byk, Bliźnięta, Koziorożec, Wod-

nik, Ryby. Znaki te mieszczą się zwykle w horoskopach w obrębie jednego
domu, przyjmując nazwę „znaków przejętych” = „przechwyconych” = „za-
mkniętych” w danym domu;

– znaki dzienne: Baran, Bliźnięta, Lew, Waga, Strzelec, Wodnik;
– znaki nocne: Byk, Rak, Panna, Skorpion, Koziorożec, Ryby;
– znaki podwójne (dwucielesne): Bliźnięta, Ryby, Strzelec;
– znaki ludzkie: Bliźnięta, Panna, Wodnik, Strzelec (1°–15°), Waga;
– znaki zwierzęce: Baran, Byk, Lew, Strzelec (16°–30°) Koziorożec, Rak, Skor-

pion, Ryby;
– znaki ze skłonnością do otyłości: Baran (1°–15°), Byk, Lew;
– znaki raczej chude: Baran (16°–30°), niektóre Byki i Lwy;
– znaki silne (wytrzymałe): Baran, Lew, Strzelec;
– znaki słabe: Rak, Koziorożec, Ryby;
– znaki średnio wytrzymałe: Bliźnięta, Panna, Waga, Skorpion, Wodnik;
– znaki ze szczególną skłonnością do chorób: Byk, Rak, Skorpion, Kozioro-

żec, Wodnik;
– znaki szczególnie urodziwe: Bliźnięta, Panna, Waga, Strzelec (1°–15°);
– znaki średnio urodziwe: Skorpion, Wodnik, Ryby;
– znaki przystojne: Byk, Rak, Koziorożec;
– znaki płodne: Rak, Skorpion, Ryby;
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– znaki średnio płodne: Byk, Waga, Strzelec;
– znaki bezpłodne: Baran, Panna, Lew, Wodnik;
– znaki mówiące: Bliźnięta, Panna, Waga, Strzelec, Wodnik;
– znaki „nieme”: Rak, Skorpion, Ryby;
– znaki o głosie wysokim i czystym: Byk, Bliźnięta, Waga, Strzelec;
– znaki o głosie głębokim i głuchym: Lew, Skorpion i Wodnik;
– znaki o głosie silnym i dźwięcznym jak dzwon: Bliźnięta, Waga, Strzelec;
– znaki o głosie średniej siły: Baran, Byk, Lew, Panna, Koziorożec.

Wszystkie w/w charakterystyki nie należy przeceniać, podano je raczej jako
ciekawostkę, niż aby się do nich rzeczywiście stosować.

DEKANATY I DWADY
Każdy znak Zodiaku – jak uprzednio podano – zawiera 30°, które zostają

podzielone na trzy części zwane dekanatami – po 10 stopni każda.
1. dekanat – reprezentowany jest przez dany znak, który dzielimy na deka-

naty i włada nim planeta, która tym znakiem rządzi, np. 1. dekanat Barana
należy także do Barana i włada nim – jak i całym znakiem – Mars.

2. dekanat – reprezentowany jest przez kolejny znak należący do tego
samego żywiołu, rządzony przez planetę, która jest władcą tego znaku. W przy-
kładzie podanym wyżej znak Barana należy do żywiołu ognia i kolejnym
znakiem z tego żywiołu jest Lew. Zatem 2. dekanat znaku Barana będzie
należał do znaku Lwa, którym włada Słońce.

3. dekanat – reprezentowany jest przez ostatni znak danego żywiołu i także
rządzony przez planetę, która włada tym znakiem. Wracając do powyższego
przykładu, 3. znakiem żywiołu ognia jest Strzelec, 3. dekanat podlega znako-
wi Strzelca pod władaniem Jowisza.

Niżej zamieszczona tabela dekanatów pokazuje wyraźnie podział każdego
znaku na odpowiednie dekanaty i ich władców.

TABELA DEKANATÓW

– 1 – – 2 – – 3 –
znak 0°-9°59' 10°-19°59' 20°-29°59'

BARAN Mars Słońce Jowisz
(Baran) (Lew) (Strzelec)

BYK Wenus Merkury Saturn
(Byk) (Panna) (Koziorożec)

BLIŹNIĘTA Merkury Wenus Uran
(Bliźnięta) (Waga) (Wodnik)
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– 1 – – 2 – – 3 –
znak 0°-9°59' 10°-19°59' 20°-29°59'

RAK Księżyc Pluton Neptun
(Rak) (Skorpion) (Ryby)

LEW Słońce Jowisz Mars
(Lew) (Strzelec) (Baran)

PANNA Merkury Saturn Wenus
(Panna) (Koziorożec) (Byk)

WAGA Wenus Uran Merkury
(Waga) (Wodnik) (Bliźnięta)

SKORPION Pluton Neptun Księżyc
(Skorpion) (Ryby) (Rak)

STRZELEC Jowisz Mars Słońce
(Strzelec) (Baran) (Lew)

KOZIOROŻEC Saturn Wenus Merkury
(Koziorożec) (Byk) (Panna)

WODNIK Uran Merkury Wenus
(Wodnik) (Bliźnięta) (Waga)

RYBY Neptun Księżyc Pluton
(Ryby) (Rak) (Skorpion)

Każdy znak możemy podzielić nie tylko na 3 dziesięciostopniowe odcinki,
czyli dekanaty, ale na jeszcze mniejsze – bo liczące po 2°30´ odcinki, zwane
dwadasamsami = dwadami. Takich mniejszych odcinków w jednym znaku
jest dwanaście. Począwszy od 0° każdego znaku każdy z 12 odcinków przypi-
sujemy kolejnemu znakowi Zodiaku. Tym sposobem każdy 30 znak zawiera
w sobie wszystkie znaki Zodiaku.

Istnieją dwa sposoby ustalenia porządku znaków, np. weźmy znak BYKA.
Zaczynamy podział od 0°, wtedy 1. dwada sięga od 6°–2°30´ Byka i jest wła-
śnie pod znakiem Byka, którym włada Wenus, kolejny odcinek sięga od 2°30'–
5°00' i jest pod znakiem Bliźniąt, którymi włada Merkury, 3. dwada sięga od
5°–7°30' i jest pod znakiem Raka pod władaniem Księżyca itp. aż dochodzi-
my do 11. dwady pod znakiem Ryb przy władającym nimi Neptunie, a 12.
dwada jest pod znakiem Barana.

Drugi sposób podziału na dwady dokonuje się zaczynając podział znaku
zgodnie z naturalną kolejnością, czyli od znaku Barana począwszy, kończąc
na znaku Ryb.

Większość astrologów preferuje pierwszy sposób, jako lepiej sprawdzający
się. Zatem w przypadku pierwszego sposobu podział na dwady w obrębie
danego znaku zawsze zaczynamy od dwady takiej samej jak dany znak, który
dzielimy. Niżej załączona tabela dwad jasno obrazuje tę metodę.
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DOMY
HOROSKOPOWE

Jak już wspomniano uprzednio, diagram horoskopu dzielimy, niezależnie
od 12 znaków Zodiaku, na 12 domów horoskopowych wynikających z obrotu
Ziemi wokół własnej osi w przeciągu doby. Oznacza to, że co dwie godziny
nad wschodni punkt, czyli ascendent poziomej osi horoskopu – ascendent–
descendent – wschodzi kolejny znak Zodiaku, a który to – będzie zależało od
podania dokładnej godziny i minuty naszego urodzenia.

Aby wyznaczyć punkt wschodni, czyli ASCENDENT, który – tojest począt-
kiem indywidualnego horoskopu, niezbędne są pomocnicze materiały astrolo-
giczne, jak „Efemerydy”, „Tablice domów”, współrzędne geograficzne miejsca
urodzenia. Mając do dyspozycji komputerowy program astrologiczny, cała pro-
cedura nie tylko nam odpada, ale i obliczenia są bardzo dokładne.

Istnieje kilka systemów podziału horoskopu na domy. Są takie, które pre-
ferują podział na tzw. równe domy, inne, jak Placidusa czy Kocha, wyznaczają
domy nierównej wielkości, zresztą te ostatnie są najczęściej stosowane w tzw.
astrologii zachodniej.

Każdy dom horoskopowy związany jest z odpowiednią dziedziną naszego
życia, reprezentuje podstawowe pola aktywności.

Znaczenia domów są modyfikowane przez znak Zodiaku, w którym za-
czyna się dany dom, czyli – jak mówimy w astrologii – znak, który stoi na
szczycie danego domu oraz przez planety zawarte w tym domu.

Ponieważ mamy 12 domów, a tylko 10 planet, niektóre domy będą ich
pozbawione, co jednak nie oznacza braku aktywności w dziedzinach, jakie
ten dom reprezentuje.

Każdym domem włada planeta, która rządzi znakiem, w którym leży szczyt
danego domu, np. jeżeli 2. dom zaczyna się w znaku Wagi, rządzić nim będzie
Wenus, która jest władczynią tego znaku, a jeśli 5. dom wypadnie w znaku
Lwa, wówczas władca tego znaku – Słońce, będzie równocześnie władcą 5.
domu.

Jeżeli dany dom astrologiczny pozbawiony jest planet, czyli jest pusty,
zwracamy uwagę, w którym znaku i domu leży władca, gdyż sprawy tego domu
będą rzutować na dziedziny domu pustego.
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Uwaga! Domy nigdy nie zmieniają swego położenia.
Ascendent – czyli szczyt pierwszego domu – zawsze wypada we wschodnim

punkcie horoskopu, descendent – zawsze wypada w zachodnim punkcie ho-
roskopu.

MC jest najwyżej położonym punktem horoskopu i początkiem 10. domu,
zaś IC – najniżej położonym i początkiem 4. domu.

Niżej podano podstawową charakterystykę każdego domu stosowaną współ-
cześnie, niemniej jako ciekawostkę podam podział każdego domu na trzy
części, stosowany przez starożytnych. Dobrze jest czasem zapoznać się z pew-
nymi dawnymi określeniami czy opisami, gdyż okazuje się, że wiele z nich nie
traci swej aktualności i dziś. Podział domu na 3 równe części miał służyć
dokładniejszej charakterystyce danego domu: – 1. część odpowiada domom
kątowym i znakom kardynalnym; 2. część odpowiada domom następującym
i znakom stałym zaś 3. część – domom upadającym i znakom zmiennym, co
oznacza, że: 1 część – odnosi się do osobowości; 2. do spraw materialnych, zaś
3. do spraw związanych z psychiką.

Wreszcie starano się także wiązać pewne sprawy z wiekiem osoby, stąd
uważano, że człowiek żyje średnio 75 lat, czyli:1. część domu odpowiada za
lata od 0 do 25 roku życia, 2. część za lata od 26–50 roku życia, zaś 3. związana
jest z okresem od 51–75 roku życia.

PIERWSZY DOM
dom tożsamości i dom życia

naturalny znak: BARAN K naturalny władca: MARS E
Początek pierwszego domu, czyli jego szczyt zaczyna się znakiem wscho-

dzącym = ASCENDENTEM i jest jednym z najważniejszych punktów w ho-
roskopie natalnym. Wyznaczenie ascendentu wiąże się z podaniem czasu
urodzenia z dokładnością co do godziny, minuty, a nawet sekundy. Pierwszy
dom pokazuje naszą osobowość, naturalne predyspozycje i tendencje, indy-
widualność i sposób jej manifestowania. Reprezentuje nasze ciało fizyczne,
typ budowy, urody, sposób poruszania się. Ponadto nasze podejście do życia,
postawę i sposób bycia, światopogląd, mówi o wczesnym okresie dzieciństwa,
częściowo o zdrowiu i o początkach wszystkich przedsięwzięć.

Jak już zaznaczono wyżej, do każdego domu zostanie dodana informacja,
jaką z danym domem wiązali starożytni. Proszę zwrócić uwagę, że zostaną
przy danym domu wymienione osoby, które są bezpośrednio związane z osobą,
której horoskop omawia się, jej bliscy i dalsi krewni, znajomi, przyjaciele,
dzieci, wrogowie itp. czyli informacje, które uzyskuje się, stosując metodę
„wyprowadzania domów z domów” omówioną w I tomie „Astrologii”.
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Pierwszy dom = dom kątowy dzielimy na 3 części:
– 1. część: osobowość, indywidualne „JA”, kształty, budowa ciała, charakter,

temperament, podstawy bytu, siły życiowe, predyspozycje dziedziczne. Ważny
element horoskopu symbolizujący „początek” życia obejmuje pierwsze 25 lat;

– 2. część: związki z innymi ludźmi, sprawy zawodowe, mąż i jego charakter,
babcia, żony przyjaciół, dalsze losy (drogi) dzieci, przyjaciół, rodzonych
braci i sióstr. Lata życia między 25 a 50 rokiem;

– 3. część: życiowa praktyka, gospodarowanie własnymi zasobami, żony wro-
gów; lata życia pomiędzy 50 a 75 rokiem.
Szczyt 1. domu, czyli ASCENDENT w znakach Zodiaku zostanie omówio-

ny oddzielnie, podobnie jak i MC (szczyt 10. domu), po przedstawieniu wszyst-
kich domów.

DRUGI DOM
dom wartości, finansów i spraw materialnych

naturalny znak: BYK L naturalny władca: WENUS D
Wskazuje na sprawy finansowe, inwestycje, zyski, straty będące wynikiem wła-

snego działania. Są tu zawarte wewnętrzne zdolności do zarabiania pieniędzy,
pozyskiwania nowych źródeł i środków finansowych. Dom materialnych długów.

Ukazuje także zmysł wartości i zdolność oceny samego siebie, jak i upatry-
wanie własnej wolności, która jest zależna od zabezpieczenia finansowego,
a bez której osoba będzie zależna od innych. Dom biedy lub bogactwa.

Drugi dom = dom następujący, dzielimy na 3 części:
– 1. część: majątek, mienie, podstawowe źródło dochodów, perspektywy

zaopatrzenia w osobiste mienie, osobista wolność lub zależności, spokój,
równowaga; ojcowie przyjaciół, sukces dzieci – szczególnie pierwszego,
śmierć małżonka;

– 2. część: załatwienie pracy dzięki pomocy przyjaciół lub znajomych, dzie-
dziczenie, wiano, posag, dochody dzięki zmianom miejsca pracy; głównie
osobiste dochody w okresie między 25 a 50 rokiem życia; zawód dzieci –
szczególnie pierwszego; śmierć przyjaciela;

– 3. część: dochód poprzez działalność filozoficzną, duchową, zyski dzięki
licznym wyjazdom; pomnożenie majątku w okresie pomiędzy 50 a 75 ro-
kiem życia; śmierć jakiegoś jawnego wroga.

Wpływ znaków Zodiaku
Szczyt drugiego domu w znaku:
BARANA: dla całego znaku korzystne warunki finansowe, choć wiele zale-

ży od talentu danej osoby i jej możliwości zarobkowych. Skłonność do podej-
mowania ryzykownych przedsięwzięć, jednak szczęście raczej średnie.
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BYKA: znaczne możliwości finansowe, ale rozrzutność, zbytnie umiłowa-
nie przyjemności, sporo strat dla kobiety.

BLIŹNIĄT: niestałe dochody finansowe, sporo szczęścia, ale i sporo nie-
sprzyjających okoliczności, dochody, zyski, ale i straty w wyniku podróży, ze
strony bliskich, pracowników administracji.

RAKA: mało szczęścia, straty wskutek zbędnych pasji, praca zwykle zwią-
zana z domem i gospodarstwem domowym, z ziemią. Rodzice mogą zajmo-
wać się handlem.

LWA: skłonność do spekulacji, możliwość szczęśliwych zbiegów okoliczno-
ści, jak i otrzymywania podarunków, rozrzutność na przyjemności, niewyko-
rzystane okazje, zamiłowanie do pieniędzy.

PANNY: skromne finansowe możliwości, dochody z pracy podległej, za-
leżnej.

WAGI: dobre warunki, które są zwykle zasługą przyjaciela lub współmał-
żonka/-ki.

SKORPIONA: możliwość otrzymania zapisu, testamentu lub wiana czy
posagu.

STRZELCA: dobre warunki finansowe, możliwość korzystnych spekulacji,
o ile podjęte ryzyko nie jest zbyt wielkie. Duże dochody, jeżeli Jowisz – władca
znaku Strzelca – jest dobrze aspektowany, zwłaszcza ze strony Urana.

KOZIOROŻCA: dochody dzięki żmudnej i ciężkiej pracy lub dzięki zawo-
dom związanym z przemysłem.

WODNIKA: spore szczęście do pieniędzy, straty poprzez przyjaciół lub
znajomych, ale nie są katastrofalne.

RYB: dobre warunki finansowe, zwłaszcza, gdy Jowisz (dawny władca Ryb)
jest korzystnie aspektowany. Możliwość dochodów z pracy na obczyźnie, po-
przez podróże do dalekich krajów. Także zawierucha wojenna czy też sądy
mogą przynieść korzyść.

TRZECI DOM
dom „braci i sióstr” jak i wszelkich sposobów komunikowania się

naturalny znak: BLIŹNIĘTA M naturalny władca: MERKURY C
Dom ten ukazuje otoczenie, w którym się żyje, rodzeństwo (braci i siostry),

wszelkie sposoby komunikowania się z innymi (rozmowy, listy, rozmowy tele-
foniczne). Podlegają tu podróże „krótkie w czasie” (samolotowe przeloty),
wycieczki.

Dom pokazuje zdolności przystosowawcze umysłu do uczenia się, otwar-
tość lub nie na nowe pomysły, podstawowe wykształcenie lub jego brak. Jest
to także dom talentów i naturalnych predyspozycji.
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Trzeci dom = dom upadający dzielimy na 3 części:
– 1. cześć: rodzeni bracia, siostry, otoczenie, zdolności umysłowe, pierwszy

brat lub siostra, wycieczki, krótkie podróże w obrębie kraju zamieszkania,
dochody związane z wyjazdami realizowanymi przed 25 rokiem życia; przy-
jaciele dzieci, wrogowie ojca, dzieci przyjaciół;

– 2. cześć: zawód związany z wyjazdami, charakter pisma, dokumenty, litera-
tura, podróże podjęte przed 50 rokiem życia; dochody z przemówień, pi-
sania dokumentów, literatury, prowadzonych mediacji;

– 3. cześć: różne umysłowe okazje w ostatnim – trzecim okresie życia, nieko-
rzystne, złe wpływy na myślenie, na dom, majątek ziemski, reputację; zły
wpływ na majątek domu ojca; reputacja i sny.
Znaczenia znaków na szczycie 3. domu pokrywają się z ogólną charaktery-

styką znaku Bliźniąt. Występują drobne różnice, jak: Skorpion, Rak, Ryby
sugerują możliwość podróży wodą; Skorpion sam podkreśla możliwość śmierci
rodzonych braci lub sióstr, Lew niesie miłość do bliskich, Waga – małżeństwo
z kimś bliskim.

CZWARTY DOM
dom korzeni, zakończeń wszelkich spraw

naturalny znak: RAK N naturalny władca: KSIĘŻYC B
Dom ten pokazuje wasze korzenie, ród, dom rodzinny, jedno z rodziców

(zwykle matkę) oraz dom, który sami założycie.
Wskazuje na własność, jak parcele, majątek ziemski, domy. Mówi o końcu

wszelkich spraw których się podjęto, o końcowych latach życia, jak i o wpły-
wie domu rodzinnego w okresie dzieciństwa. Jest to dom naszej prywatności.

Czwarty dom = dom kątowy dzielimy na 3 części:
– 1. część: rodzice, końcowe lata życia, dziedzictwo, majątek: ziemski, mają-

tek brata lub siostry, wrogowie dzieci, choroba przyjaciela;
– 2. część: wolny zawód, raczej związany z prawem, domy, realności;
– 3. część: życie duchowe na starość, nieszczęśliwe związki miłosne, samo-

dzielna twórcza działalność, szczególnie w późnych latach życia. Negatyw-
ny wpływ na dzieci.

Wpływ znaków Zodiaku
Szczyt czwartego domu w znaku:
BARANA: męstwo, pewność siebie, niecierpliwość i nieostrożność szkodzą

stosunkom w domu i w ostatnich latach życia.
BYKA: wytrwałość, wierność, uporczywość, mało giętkości. Sprawy finan-

sowe odgrywają ważną rolę w domu i na starość.
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